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 چکیده

دغدغه محوري این تحقیق پرداختن به نقشی است که فضاي مجازي در ساختن 
دهندگان در انتخابات دارد و به این منظور بر  گیري براي رأي هاي تصمیم چارچوب

 تمرکز نموده عنوان پایتخت جمهوري اسالمی  به ایرانشهر کالن انتخابات مجلس دهم در
 و از  شده  تفسیري، روش کیفی براي این پژوهش برگزیدهرویکرددر چارچوب . است

عنوان  کننده رهیافت انتخاب عقالنی است، به سازي، که یکی ازنظریات تعدیل چارچوب
تر  اي مطالعه عمیقدر مقام گردآوري داده و بر.  است شده مفهوم راهنما بهره گرفته

موضوع از منظر کنشگران، یک رشته مصاحبه با شهروندان تهرانی که در دوران رقابت 
هاي حاصل از  سپس داده.  است شده اند ترتیب داده انتخاباتی کاربر فضاي مجازي بوده

. اند ها با استفاده از روش کیفیِ تحلیل مضمونی با رویکرد نظري تفسیر شده مصاحبه
سازي،  دهد که فضاي مجازي با راهبردهایی چون برجسته ي این پژوهش نشان میها یافته
زدایی به شکل مستقیم یا از طریق رهبران عقاید به  دهی و بافت سازي، سرنخ زمینه پیش

دهندگان در این انتخابات   و انگیزشی رأيیابی حل راهگانه شناختی،  هاي سه چارچوب
وان نقش فضاي مجازي را در سه سطح ترغیب به اصل ت ترتیب می این به. شکل داده است

هاي سیاسی  دهی فهرستی و تقویت یا تعدیل گرایش به جناح مشارکت در انتخابات، رأي
 .شناسایی کرد
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 قدمه و طرح مسئلهم. 1
هاي جاري در دنیاي  تنها مجرایی براي بازنمایی رقابت گفتمان امروزه فضاي مجازي نه

هاي انتخاباتی  ها و مناظره اي از رقابت طور فزاینده بخش عمده سیاسی است، بلکه به
هاي  ها و نامزدها و نمایندگانشان در بستر رسانه میان نیروهاي سیاسی و هواداران آن

توان گفت که سیاست در فضاي مجازي عیناً  البته هنوز نمی. گیرد ي صورت میمجاز
ها و نیروهاي سیاسی یا عیناً مطابق نتایج رقابت  متناظر واقعیت کشاکش گفتمان

توان وضعیت رقابت سیاسی مجازي را به نتایج  به همین دلیل، نمی. انتخاباتی است
توان با تحلیل نقش فضاي مجازي در  اما می. رقابت واقعی انتخاباتی تعمیم داد

هاي ذهنی ـ رفتاري کنشگران، نکات بیشتري را در رابطه با  دهی به چارچوب شکل
هاي نوین مبتنی بر اینترنت  تعاملی بودن رسانه. واقعیات متحول جهان سیاسی دریافت

پس عالوه بر . امکان مداخله کاربران در ساخت و انتشار پیام را فراهم آورده است
توانند در فرآیند رقابت حضور  اي، مردم عادي نیز می گران حرفه نامزدها یا تبلیغ

 و  شده سویه خارج ترتیب، ارتباطات سیاسی از حالت یک این به. تري داشته باشند جدي
 .تري یافته که ابعاد و کیفیت آن درخور پژوهش است صورت پیچیده

پردازد که  دهی شهروندان می ر رأيهاي رفتا ترین مؤلفه این مقاله به یکی از مهم
هاي  گیري هاي ذهنی آنان در تصمیم گیري چارچوب مطالعه عناصر و نحوه شکل

در . نفسه موضوعیتی در این تحقیق ندارد دهی فی حال، رفتار رأي انتخاباتی است؛ درعین
رسد تأثیر به سزایی در  این میان تأکید بر نقش فضاي مجازي است که به نظر می

مطالعه . دهندگان در ادوار انتخاباتی اخیر داشته است گیري راي هاي تصمیم وبچارچ
حاضر به انتخابات دهمین دوره مجلس شوراي اسالمی ایران در شهر تهران 

این انتخابات در اسفندماه . یافته تا زمینه واکاوي بیشتر موضوع فراهم گردد اختصاص
اوالً، پس از روي کار آمدن . اشت انجام شد و از جهات مختلف اهمیت د1394سال 

تر شده و  هاي گفتمانی در ایران معموالً جدي یک دولت با گفتمانی تازه، رقابت
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اي  ثانیاً، توافق هسته. کند حساسیت رقابت انتخاباتی در سطح مجلس نیز افزایش پیدا می
تر  استواند از عوامل حس  که چند ماه پیش از انتخابات واقع شد، می5+1با کشورهاي 

. شدن فضاي سیاسی جامعه پیرامون دهمین دوره مجلس شوراي اسالمی بوده باشد
ثالثاً، همزمانی برگزاري این انتخابات با پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري، 

 .که وظیفه خطیري در نظام سیاسی کشور بر عهده دارد، بر اهمیت این انتخابات افزود

نقش فضاي مجازي در «قاله آن است که بنابراین سؤال اصلی این م
 ؟»دهندگان در انتخابات مجلس دهم چه بوده است سازي براي رأي چارچوب

یافته،  اندازي همانند این اثر سامان گفتنی است تنها پژوهشی که تاکنون با چشم
شناختی رفتار کاربران   نوشته شهرام پرستش است که بر تحلیل جامعهواقعیت مجازي

 اختصاص دارد اما 1392جمهوري ایران  زي در میدان انتخابات ریاستفضاهاي مجا
عنوان  به» محمدرضا جالیی پور«و بر حلقه » بوك فیس«عمالً تنها بر شبکه اجتماعی 

به میدان کنش » پیر بوردیو«طلب متمرکز است و از زاویه دید  فعال سیاسی اصالح
  .نگرد هم میجمهوري ایران در دوره یازد سیاسی انتخابات ریاست

 

 مفهوم راهنما: مباحث نظري. 2
  سازي  مروري بر نوشتگان چارچوب-2-1

انتخاب زاویه براي ثبت و «نامه ارتباطات   که در واژهسازي بندي یا چارچوب قاب
» نوعی دخل و تصرف در سوژه بینجامد نمایش سوژه یا ارائه موضوع که ممکن است به

شناختی دارد و  شناختی ـ جامعه هاي روان  ریشه، شده تعریف) 85: 1389شکر خواه، (
ازنظریه اروینگ گافمن در باب کنش متقابل نمادین و بحث او در مورد مدیریت چهره 

از دید وي، . یا برداشت به دانش ارتباطات و مطالعات سیاسی نیز راه یافته است
. دهند عنا میهاي زندگی خود م هاي تفسیري به تجربه ها بر اساس یک رشته طرح انسان

                                                   
1. Framing 
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مان و تصمیماتی که  هاي شناختیِ بنیادین بر فهم ما از واقعیات پیرامون این چارچوب
معنا را معرفی کنند و  ها قادرند تا عناصر معنادار یا بی گیریم مؤثرند؛ زیرا چارچوب می

پس ). Goffman, 1974: 21-22(هاي درك حوادث را فراهم سازند  زمینه
» سازي چارچوب«امروزه  .د معناسازي یا معنابخشی استسازي یک فرآین چارچوب

اي در چند زمینه مطالعاتی مطرح است که، ضمن تفاوت  رشته مثابه یک مفهوم بین به
 .توجهی نیز دارند منظر، اشتراکات قابل

ترین مقوالت  عنوان یکی از مهم هاي نوین اجتماعی به  سیاست و جنبش-2-1-1
ها اغلب  که مسئله اصلی این جنبش آنجا  از: سیاسیشناسی در کانون مباحث جامعه

  ها ارائه سازي این جنبش هاي بسیاري در زمینه چگونگی هویت هویتی است، تحلیل
ها تحقیق دیوید اسنو و همکارانش درباره نقش  ترین آن  که یکی از مهمشده

 سازي تصویري فشرده از کل از دید آنان چارچوب. سازي است هاي هویت چارچوب
همچنین دربرگیرنده . بخشد محیط پیرامون کنشگران ارائه داده و به آن معنا می

هاي نوین  این فرآیند در جنبش. هایی براي رسیدن به وضعیت مطلوب است توصیه
طراحی «) 1: (شود اجتماعی در سه مرحله و در قالب سه نوع طراحی انجام می

ین را که نیازمند بهبود و اصالح آفر رویدادها یا شرایط دردسرساز و مشکل» شناختی
طراحی «) 2. (نماید کند و عوامل مجرم و مقصر را تعیین می است شناسایی می

سازد که  کند و مشخص می یک طرح کلی براي جبران خسارت ترسیم می» یابی حل راه
کارهایی را باید انجام دهد؛ در ضمن، این طرح شامل بسط و تبیین  چه کسی چه

بامالحظه و » طراحی انگیزشی«) 3. (هاي مشخص است ا و تاکتیکاهداف، راهبرده
اشاره محوري به واژگان استداللی و انگیزه مناسب یا مبانی منطقی براي انجام عملی 

  ).221 و 220: 1387اسنو و دیگران، (سازد  علیه مقصر، این نیاز را برآورده می
سازي  رتباطاتی، چارچوب در بسیاري از متون ا: نظریه ارتباطات و رسانه-2-1-2

 و امروزه در حوزه ارتباطات  شده شناسی تأثیرات رسانه بررسی ذیل مباحث روان
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ویژه در حوزه  دهی به افکار عمومیِ جامعه به سیاسی کاربرد یافته است، زیرا براي جهت
). Iyengar: 1991(رود  هاي سیاسی یک ابزار پرقدرت بشمار می باورها و گرایش

فرآیندهاي گردآوري و تولید اخبار در . اند  تعریف واقعیت سیاسی دخیلها در رسانه
در قضایا و امور سیاسی در هر » واقعاً«درباره آنچه » اي حاضر و آماده«نهایت با بیان 

مفهوم و «نگاران  در واقع روزنامه. شود زمان معین اهمیت دارد به مخاطب عرضه می
ها و رویدادهاي  دهند و پدیده ا انتقال میسیاست و امور و مسائل سیاسی ر» مضمون

البته این . دهند قرار می» هایی روایی چارچوب«جاري در زندگی سیاسی را درون 
هاي خبري مختلف و  ها در طول زمان و در کنش متقابل و رقابت میان رسانه چارچوب

 قدر محدود و آن» هاي رقیب چارچوب«تدریج  به. دنگیر بازیگران متنوع شکل می
اگرچه این . باقی بماند» چارچوب مسلط«د تا در نهایت یک نشو محذوف می

هاي بعدي هستند، اما ساختارهایی را  هاي مسلط خود موضوعی براي چالش چارچوب
واسطه آن  گیرند و به کنند که رویدادهاي بعدي ارزش خبري خود را از آن می فراهم می

 ).100و  99: 1392نیر،  مک(شوند  گزارش و دریافت می

سازي در ارتباطات سیاسی، کمتر بر راهبردها و  با وجود اهمیت بحث چارچوب
در بیشتر . شود تمرکز شده است کار گرفته می هایی که عمالً در این زمینه به روش

سازي مطرح  صورت موازي و تا حدودي مشابه با چارچوب موارد، چند مفهوم به
سازي دارد و حتی  ی زیادي با چارچوب همسویسازي براي نمونه برجسته. شود می
اي قرار  سازي مورد توجه نظریات ارتباطی و رسانه توان گفت بیش از چارچوب می

نظران با اغماض از برخی جزئیات، این دو مفهوم را  برخی از صاحب. گرفته است
سازي را مرحله یا سطح  اما برخی دیگر چارچوب). Entman, 1993(دانند  مترادف می

توجه  یعنی ابتدا موضوع یا موضوعاتی براي جلب. کنند سازي تعریف می رجستهدوم ب
شود و سپس چارچوبی براي اندیشیدن درباره  افکار عمومی انتخاب و بر آن تأکید می

  ).Scheufele, 1999: 103(آید  آن فراهم می
                                                   

1. Agenda Setting 
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  سازي  راهبردهاي چارچوب-2-2
هاي اجتماعی یا رفتار  نبشانداز سیاسی ـ مثالً حوزه مطالعات ج اگر از چشم

موازات بحث  دهی ـ به موضوع نگاه کنیم، همه مباحث دیگري که به رأي
اند این قابلیت را دارند که ذیل مفهوم   شده سازي در مطالعات رسانه مطرح چارچوب

هاي مفهومی و  ترتیب، با توجه به ظرفیت این به. سازي، تعریف شوند کلی چارچوب
مثابه راهبردهایی براي  ، ما در این تحقیق موارد موازي را بهسازي عملیاتی چارچوب

 .کنیم سازي مطرح می چارچوب

طور ساده به این واقعیت اشاره دارد که  سازي به  برجسته:سازي  برجسته-2-2-1
ها قرار بگیرد، از اهمیت بیشتري در ذهن  اي بیشتر مورد توجه و تأکید رسانه اگر مسئله

است؛ چون هر » گزینشگري«این کار اغلب شامل نوعی . اهد شدمخاطبان برخوردار خو
سازي متضمن انتخاب،  رو، برجسته ازاین. گیرد رخدادي در هر چارچوبی قرار نمی

ها به ما  به همین دلیل، شاید رسانه. تأکید، استثناء و تشریح بیشتر برخی مضامین است
به چه چیزي بیندیشیم بیشتر کامیاب  به ما بگویند که ایننگویند چگونه بیندیشیم، اما در 

 .هستند

وسیله  سازي به  بخش مهم دیگري از فرآیند چارچوب:سازي زمینه  پیش-2-2-2
سازي ذهن مخاطبان براي مهم  گیرد؛ یعنی آماده ها صورت می سازي رسانه زمینه پیش

فرض این حالت یک نوع . دانستن موضوعاتی در آینده و چگونگی اندیشیدن به آن
اي هستند که  در این نگاه، عناصر فکر یا احساس آدمی اجزاي شبکه. گري است عیتدا

سازي یک عنصر در طول مسیرها به نقاط  فعال. اند پیوسته هم کننده به در مسیرهاي تداعی
بنابراین، تا مدتی پس از فعال شدن آن، احتمال زیادتري . یابد دیگر شبکه گسترش می

سازي ایجاد  مایند شبکه دوباره به یاد آمده و تأثیر آمادهخواهد داشت که دیگر اجزاي ه
 ).691: 1384ویمر و دومینیک، (کنند 
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سازي   در بسیاري از موارد، فرآیند چارچوب:دهی سازي و سرنخ  ساده-2-2-3
هاي ساده در   رخدادها براي کنشگران است؛ چون چارچوب1»سازي ساده«شامل 
 مردم چگونه که این. ان عامه کنشگران دارندتر هستند و پذیرش بیشتري می دسترس

ها و ساده بودن  اندیشند تحت تأثیر میزان دسترسی به چارچوب درباره یک موضوع می
اند افراد براي پردازش  شناسان گفته برخی ارتباط). Scheufele, 1999: 115(آنهاست 

سازي  ابزار سادهمثابه یک  به» طرح ذهنی«کنند از  هایی که از رسانه دریافت می داده
برخی نیز بر این باورند . کنند جهت درگیر شدن با اطالعات پیچیده و انبوه استفاده می

مخاطبان رسانه نیز . اطالعات هستند» سرنخ دادن«هاي جمعی یک منبع اصلی  که رسانه
راه مواجهه با اطالعات سنگین و پیچیده و انبوه استفاده  عنوان یک ها به از این سرنخ

 ).108 و 107: 1384سورین و تانکارد، (نند ک می

سازي به   بخش مهمی از فرایند چارچوب:دهی زدایی و قالب  بافت-2-2-4
» دهی قالب«گردد تا رسانه بتواند آن رویداد را  از رویداد یا پدیده برمی» زدایی بافت«

شنا که در رویدادي آ. یابد از طریق این فرآیند ویژگی مشاهدات کنشگران تغییر می. کند
 و ممکن است ارزش خبري چندانی نداشته باشد، وقتی در بافت  شده ها ارائه رسانه

رسید ممکن  دهد و آنچه معموالً آشنا به نظر می شود، تغییر ماهیت می اي ادراك می تازه
 ).258: 1387ویندال، سیگنایزر و اولسون، (آور و ناآشنا به نظر آید  است شگفت

  
 سازي در چارچوب نقش اینترنت -2-3

نگرش انتقادي نسبت به کیفیت ادراك و عمل مخاطب در برابر تأثیرات مستقیم 
رسانه که بر نقش فعال و مفسرانه مخاطب در فرآیند ارتباط تأکید دارد با توسعه 

این الگو معرف یک نوع . هاي اخیر تقویت شد پایه در دهه هاي اینترنت اینترنت و رسانه
شود که  ظاهر می» عاملیت خالق«کاربر در نقش . ـ رسانه استپویایی میان کاربر 

                                                   
1. Simplification 
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هاي دریافتی از رسانه را تفسیر کرده و حتی در برابر آن مقاومت کند  تواند پیام می
اي براي  از دیدگاه کارکردي، اینترنت پیامدهاي ویژه). 256: 1391کروتی و هوینس، (

ها را نیز دستخوش  انهسازي رس کنشگران اجتماعی و سیاسی دارد که چارچوب
  :پردازیم ترین موارد آن می در اینجا به دو نمونه از مهم. کند دگرگونی می

 با ظهور و توسعه : خودمختاري شهروندان و حوزه عمومی مجازي-2-3-1
اند که گسترش حوزه  کاربري اینترنت برخی پژوهشگران سیاسی به این باور رسیده

هر «.  است شده آزادي عمل بیشتر شهروندان فراهمها و  عمومی با مداخله کمتر دولت
هاي متصور بین آنچه  شود تا مغایرت کار گرفته می رسانه دیجیتال آنالین توسط افراد به

هایشان به  دانند اما سایر نهادهاي مدنی از اولویت عنوان امور عمومی می شهروندان به
البته در ). 71 و 70: 1393گود، (» کنند را برجسته کنند خاطر خصوصی بودن حذف می

کننده فضاي   نقش تعیین شده نظران واقع این رابطه آنچه بیشتر مورد اتفاق صاحب
مجازي در دادن خودمختاري بیشتر به شهروندان است که توانسته جامعه مدنی را 

برخی پژوهشگران با محور قرار . تقویت کند اما این تأثیر مطلق و همسان نبوده است
 هابرماس در رابطه با حوزه عمومی، درمجموع سه دیدگاه امکان، امتناع و دادن نظریه

دهد که با  ها نشان می هاي آن یافته. اند اي را شناسایی کرده مشروط بودن چنین پدیده
هایی که فضاي مجازي براي تقویت و تکوین حوزه عمومی فراهم آورده،  وجود ظرفیت

 شکاف دیجیتال و دسترسی نابرابر افراد به :هنوز مشکالت زیادي پیش رو است، مانند
مسئولیتی  پنداري مباحث، ناشناس بودن و بی شدن و چندپارگی و قطعی اینترنت، قطبی

راد و  قانعی(گیري روابط و اجتماعات واقعی  و امکان فریبکاري و تضعیف شکل
 ).55 ـ 50: 1394جنادله، 

روندي مجازي با ظهور  پدیده شه: شهروندي مجازي و استعمار مجازي-2-3-2
مفاهیمی مثل ملت، سرزمین، مرز و . یافته است صورت جهشی تکامل اینترنت به

اند و شهروندان ازنظر احساس هویت و اعتماد  حاکمیت همگی دچار دگرگونی شده
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اند که در  متفاوت شده و در عمل سیاسی از آزادي عمل بیشتري برخوردار شده
براي . اما این پیامد لزوماً مثبت نیست. گنجد لی نمیهاي م چارچوب مرزها و وفاداري

، هجمه  شده  که در تداوم مباحث قدرت نرم مطرح1»استعمار مجازي«نمونه پدیده 
هاي نوین  یی از طریق فناوريآمریکااي غربی ـ  هاي رسانه فراگیر فرهنگ و فرآورده
 یک یا چند کشور عمده امپریالیسم سایبر به معناي تالش. کند ارتباطاتی را برجسته می

براي استفاده از مزیت اطالعاتی و فناورانه خود در اینترنت براي تحمیل اراده بر دیگر 
از این نگاه، کاربران پرشمار اینترنت در واقع شهروندان ). 41: 1385ابو، (کشورها است 

ي ها ارزش). 16 و 15: 1393عاملی، (متحده هستند  روایی ایاالت سرزمینی در فرمان
نوایی با   و نهایتاً همشود سازي می یی براي شهروندان دیگر کشورها چارچوبآمریکا

براي نمونه برخی تحقیقات . آورد هاي جهانی را به ارمغان می هاي مدنظر قدرت سیاست
 نشانگر آمریکاهاي سایبر دیپلماسی  هاي بیگانه در قالب برنامه اخیر در مورد نقش رسانه

متحده براي اثرگذاري بر اذهان عمومی ایرانیان و موفقیت  التتالش نظام سیاسی ایا
نسبی در ایجاد نگرش منفی نسبت به وضعیت اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و 

 ).155: 1395سلیمی و موحدیان، (سیاسی جامعه ایران در میان کاربران ایرانی است 

  
 روش پژوهش. 3
   رویکرد کیفی و نقش مفهوم راهنما-3-1

دهندگان که نیازمند  هاي ذهنی رأي  به موضوع و مسئله تحقیق، یعنی فهم طرحبا توجه
 که در نسبتی  شده توصیف غنی است، پارادایم تفسیري براي انجام این پژوهش انتخاب
برخی طرفداران . وثیق با رویکرد کیفی تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی قرار دارد

 براي تحقیق کیفی را  شده ري از قبل تعیینروش کیفی برخورداري از یک چارچوب نظ
هاي او تناسب اندکی با  دانند؛ چون ممکن است محقق را محدود کند یا یافته مضر می

                                                   
1. Cyber Imperialism 
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اما این به آن ) 172: 1390ایمان، (کنندگان در تحقیق داشته باشد  هاي شرکت دیدگاه
یق کیفی داشته توانند جایگاهی پیشینی در تحق ها نمی معنا نیست که مفاهیم و نظریه

عنوان مفهوم و  را به» سازي نظریه چارچوب«و برداشتی از » چارچوب«ما مفهوم . باشند
آزمایی به معناي  که قصد نظریه ایم، بدون آن نظریه راهنما در این پژوهش برگزیده

کننده چارچوبی کلی در  مفاهیم راهنما هم ارائه. هاي پوزیتیویستی داشته باشیم پژوهش
یابند و  ر تحقیق هستند و هم در خالل کارِ میدانی به دست محقق نظم میابتداي کا

  ).96 و 95: 1389برایمن، (شوند  بازسازي می
ها و مفاهیم همراه با گردآوري داده پیش  رو، در این پژوهش طرح نظریه ازاین

  بهرهبراي پیشبرد پژوهش از راهبرد استفهامی. پیماید رود و یک مسیر خطی را نمی می
آید تا بین مفاهیم علمی و معانی ذهنی کنشگران  ایم، که به کمک پژوهشگر می برده

وبرگشت میان  هاي مارپیچی و رفت این راهبرد بر پایه استدالل. ارتباط برقرار کند
مفاهیم و نظریه ـ شواهد استوار است که برخی معتقدند تنها راهبرد مناسب واقعی براي 

بلیکی، ( سایر راهبردهاي پژوهش در این علوم است علوم اجتماعی و زمینه اصلی
گیریم باید میان تفسیر کارگزاران و  زمانی که از راهبرد استفهامی بهره می«). 143: 1389

وآمد باشیم تا مفاهیم و تعابیر افراد موردمطالعه را  شناختی خود در رفت مفاهیم جامعه
گویند  ه با آنچه خود افراد میشناختی برسانیم و دوبار هاي جامعه به سطح برداشت

  ).66: 1394سید امامی، (» مقایسه کنیم
  
   گردآوري داده-3-2

ها است که در آن  ترین ابزار گردآوري داده مصاحبه در طول مسیر تحقیق مهم
ساختمند  صورت نیمه ها به این مصاحبه. یابد هاي خود کنشگران موضوعیت می روایت

ساختمند این امکان  مصاحبه نیمه.  است شده ران انجامبا تعدادي از مردم عادي شهر ته

                                                   
1. Abductive 



  

  
  

  
 201  ...   سازي براي   نقش فضاي مجازي در چارچوب

آفرینی فضاي مجازي ـ  نقش» چگونگی«را فراهم کرد تا جزییات بیشتري درباره 
گیري کنشگران ـ از دید خود  کننده در تصمیم عنوان یک مؤلفه جدید و تعیین به

ادي با دو مشخصه طور هدفمند سراغ افر گیري خود به در نمونه. دریابیمرا دهندگان  رأي
براي دستیابی به یک نمونه . شرکت در انتخابات و کاربري مستمر فضاي مجازي رفتیم

 نفر مصاحبه شد که ازنظر سن، جنسیت، اشتغال، 10اتکا، در مرحله اول با  کیفی قابل
گرفتند اما همگی کاربر فضاي مجازي  هاي مختلفی قرار می درآمد و تحصیالت در رده

ها بعد از برگزاري انتخابات و مشخص شدن نتایج انجام  که مصاحبهازآنجا. بودند
یافته  ها در آن به پیروزي دست دهندگانی بود که جناح متبوع آن گرفت، تأکید بر رأي

. ها مصاحبه شد گرا بر اساس راهنماي پرسش  اصول2طلب و   اصالح8رو با  ازاین. بود
. داد و ادامه نیافت اح پیروز، اشباع را نشان میها در مورد افراد متمایل به جن نتایج یافته

اما براي اطمینان از پرداخت الزم به نظرات افراد متمایل به جناح پیروز نشده یک 
 مصاحبه با 11ترتیب درمجموع  این به. مصاحبه دیگر براي اطمینان انجام شد

 5جموع با همچنین درم.  است شده دهندگانی که کاربر فضاي مجازي بودند انجام رأي
شاید این تعداد ازنظر کمی .  سال مصاحبه شده است29 زن ـ با میانگین سنی 6مرد و 

معرف جمعیت موردمطالعه به نظر نیاید اما ازآنجاکه در این تحقیقِ کیفی قصد تعمیم 
ها رسیدیم، نمونه را کافی  هاي بیشتر عمالً به اشباع در داده نداشتیم و با انجام مصاحبه

 .دانستیم

  
  ها  پردازش داده-3-3

عنوان یکی   به1»تحلیل مضمونی«اي  ها از گونه در این پژوهش براي پردازش داده
پژوهی که براي استفاده در استخراج الگو از انبوه  هاي رایج در زمینه متن از روش

مند توانایی خوبی دارد،  هاي غنی نظام هاي پراکنده به تحلیل هاي کیفی و تبدیل داده داده

                                                   
1. Thematic Analysis 
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کننده و  هر داده مهم و مشاهده اساسی یا مطلب تعیین» مضمون«منظور از . هره بردیمب
دهنده درك و تجربه خاصی در  تکرارشونده در متن است که به نظر پژوهشگر نشان

شناخت مضمون بر ). King & Horrocks, 2010: 150(رابطه با سؤاالت تحقیق است 
پذیر  هاي محقق و تجربه او امکان ق، ارزشپایه فهم متعارف، مفاهیم و سؤاالت تحقی

ها و  ها و تفاوت یابی تکرارها، تأکیدها، تغییرها، شباهت در فرآیند مضمون. شود می
ترتیب، کشف مضامین اصلی و فرعی،  این به. دنشو ها مهم تلقی می روابط و نسبت

مراتب و ترسیم شبکه مضامین بخش عمده روش تحلیل  غربالگري، یافتن سلسله
  ). Ryan & Bernard, 2003: 85-109(سازد  مضمونی را می

در رویکرد . شناسایی است در این روش، دو رویکرد استقرایی و نظري قابل
ها را بر اساس  استقرایی محقق هیچ نظریه یا مفهوم پیشینی براي کدسازي ندارد و داده

 که در این تحقیق  اما در رویکرد نظري،کند  مرتب می،الگویی که از خود متن برآمده
بندي  توان در راستاي یک نظریه یا مفهوم پیشینی به کدگذاري و دسته مدنظر است، می
گیرد و در رویکرد دوم  صورت می» کشف مضمون«در رویکرد اول . مضامین پرداخت

در اینجا،  ).Braun & Clarke, 2006: 83-84(شود  انجام می» جایابی مضمون«
سؤاالت . اند  شده طراحی) سازي چارچوب(ر به مفهوم راهنما طورکلی ناظ ها به مصاحبه
هستند که در کنار ) مفاهیم و مفروضات(ها معطوف به یک رشته مقوالت اولیه  مصاحبه

این مقوالت بر اساس ادبیات موضوع . توانند سؤاالت تحقیق را پاسخ دهند یکدیگر می
 :اند دهی شده هاي مهم در چهار دسته سامان و مؤلفه

شوندگان چه  دهند که مصاحبه نشان می» دهی سبک رأي«و » اهمیت و دستور کار «ـ
 .اند چیزي را در این انتخابات مهم و برجسته دانسته و چگونه و با چه نگرشی رأي داده

» اعتماد به فضاي مجازي«و » شبکه اجتماعی«، »گروه مرجع«، »الگوي کاربري«ـ 
خصوص  شوندگان به فضاي مجازي به ش مصاحبهرو اهمیت دارند که نشانگر نگر ازاین

 .ها در این فضا هستند در مباحث سیاسی و ارتباطات آن
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احساس «، »ها عملکرد جناح«، »ها مسائل و اولویت«، »اثرگذاري و اثرپذیري«ـ 
» شایعه و بداخالقی«و » گیج شدن و فریب خوردن«، »نقش بیگانه«، »هویت سیاسی

شوندگان نشان داده  انتخابات مجلس را از منظر مصاحبهآفرینی فضاي مجازي در  نقش
 .ها اختصاص دارند و به ارزیابی اثربخشی این نقش از دید آن

آشکارکننده » فعالیت انتخاباتی در فضاي مجازي«و » ترجیح مباحثه سیاسی«ـ 
شوندگان در فضاي مجازي در رابطه با انتخابات  ترجیحات و اقدامات عملی مصاحبه

 .است

 :گونه نشان داد توان این  طراحی سؤاالت و استخراج مضامین را میسیر

  ) توصیفی( مضامین اولیه >---ها   پرسش>---) مفروضات و مفاهیم(مقوالت اولیه 
 ).تفسیري( مضامین ثانویه >---

  
 ها یافته. 4

اعتنایی را به  ها در پژوهش کیفی کار دشواري است و معموالً حجم قابل گزارش یافته
ما براي اختصار، از آوردن جداول مربوط به مضامین . دهد  اختصاص میخود

کنیم و  نظر می تک مقوالت اولیه تحقیق صرف ها در تک ها و توصیف اولیه آن مصاحبه
تر چکیده مضامین با توجه به برخی قرائن مرتبط با نقش فضاي  تنها به تفسیر دقیق

  .پردازیم مجازي در انتخابات مجلس دهم می
  سازي براي شهروندان تهرانی  تفاوت نقش فضاي مجازي در چارچوب-4-1

دهندگانی که در  اي فضاي مجازي از سوي رأي تشابه الگوي کاربري رسانه
اند، به معناي اثرگذاري یکدست و  شهرهاي گوناگون در انتخابات مشارکت داشته

یق بررسی این امر از طر. سازي در این شهرها نبوده است همسان آن بر چارچوب
وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در استان تهران و نیز از طریق مضامین اظهارات 

، ضریب نفوذ 1394 در سال  شده بر اساس آمار ارائه. فهم است شوندگان قابل مصاحبه
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 درصد رسیده و این 118,13 هزار کاربر به 392 میلیون و 14اینترنت در استان تهران با 
). 1394 آبان 17خبرگزاري مهر، (ار مشترك داشته است  هز85 میلیون و 11استان 

عالوه، نحوه استفاده از اینترنت براي مقاصد سیاسی و انتخاباتی نیز در شهرهاي  به
  .گوناگون، یکسان و همانند نیست

  
  هاي هویت سیاسی  تقویت و تعدیل چارچوب-4-2

ي در جریان ، فضاي مجاز شده ها تصریح بنا بر آنچه در اغلب مضامین مصاحبه
 نتوانسته است هویت سیاسی 1394هاي انتخاباتی مجلس دهم در بهمن و اسفند  رقابت

دهند که فضاي مجازي مستقیماً  شواهد این تحقیق نشان می. اي را ایجاد کند تمایزیافته
هاي سیاسی از پیش موجود در جامعه را که  یا نقشی در این زمینه نداشته یا تنها هویت

هاي پس از جنگ تحمیلی و رحلت امام  وبیش از سال ناح سیاسی که کمدر قالب دو ج
به نظر . تقویت نموده است) 149 و 148: 1387سلطانی، (گرفته  شکل) ره(خمینی 

اي در برساختن هویت اعتدالی یا بینابینی در این زمینه  رسد فضاي مجازي تا اندازه می
برخی از . جناحین نقش داشته استمؤثر بوده یا در تعدیل گرایش سیاسی به یکی از 

اي متصل به جناح متبوع خود از منابع  اند در کنار منابع رسانه شوندگان گفته مصاحبه
  . برند اي مجازي جناح دیگر نیز بهره می رسانه

عالوه بر این، گرایش به تعدیل فهرست جناح متبوع و حتی برگزیدن نفراتی که 
مورد احمد . توجهی از این امر هستند هاي قابل نهدر لیست جناح مقابل قرار دارند نشا

رغم توصیه رهبران عقاید  توجه است؛ چرا که علی توکلی در تهران در این زمینه قابل
 30ویژه آقاي خاتمی براي رأي کامل به فهرست  طلب و به مورد وثوق جناح اصالح

اند که  صریح کردهشوندگان ت نفره این جناح در انتخابات مجلس دهم، دو تن از مصاحبه
 نفره 30در واقع وي را جایگزین فرد دیگري از فهرست (اند  به احمد توکلی رأي داده

توان گفت فضاي  پس می. اند پیشمان هستند  چنین نکردهکه اینیا از ) اند امید کرده
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کمرنگی در مورد هویت سیاسی در انتخابات مجلس دهم » نقش تأسیسی«مجازي 
آن را بیشتر مدنظر قرار داد؛ اگرچه با توجه به » نقش تقویتی«تهران داشته و باید 

هاي انتخاباتی ممکن است همین حد از  هیجانی و زودگذر بودن فرصت رقابت
در جامعه سیاسی ایران، که قواعد و اخالق رقابت . توجه باشد سازي نیز قابل هویت

شود، رشد این   و بازي سیاسی با حاصل جمع صفر پنداشته می شده کمتر نهادینه
  .دهی باشد تواند منشأ اثرات مفیدي در زمینه عقالنیت رأي گرایش می

  
  .سازي  سه سطح چارچوب-4-3

توان  فارغ از نقش فضاي مجازي در ایجاد هویت سیاسی به معناي خاص، می
سازي در  هاي هویت و هویت الگویی که اسنو و همکارانش براي مطالعه میدان

دهی کاربران در  گیري و رأي اند را در مورد تصمیم کاربرده هاي اجتماعی به جنبش
  ).220: 1387اسنو، (انتخابات مجلس دهم مورد استفاده قرار داد 

 که این بر اساس شواهد این تحقیق، :)تشخیص مسئله(طراحی شناختی  -4-3-1
گرایش سیاسی و ترکیب نمایندگان در مجلس همراهی با دولت را نشان دهد یا مهار 

لت را دامن بزند به کانون توجهات و دستور کار انتخابات تبدیل شد و فضاي دو
گرایان در  طلبان و اصول البته نگرش اصالح. مجازي نیز سهم بسزایی در این میان داشت

جمهوري جناح  طلبان که در انتخابات یازدهم ریاست اصالح. جهت نبود این زمینه هم
مثابه نمادي از  قی انتقادي نسبت به مجلس نهم بهمؤتلف با نامزد پیروز بودند، با تل

تندروي سیاسی، به دنبال مجلسی همسو با دولت اعتدال آقاي روحانی بودند؛ اما 
گرایان با تلقی موافق نسبت به مجلس نهم به دنبال مجلسی انقالبی و مهارکننده  اصول

این .  پدید آوردهاي سیاسی قواي کشور این دولت بودند تا بتواند توازنی در گرایش
: طلبان از دید اصالح. تعین یافته بود» برجام«اي با محوریت  منازعه در امتداد دوقطبی

دغدغه همه این بوده که سیاست مهم دولت در پیشبرد مسئله برجام به سرانجام برسد «
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و این مسئله مشروط به اصالح ترکیب اعضاء مجلس بود؛ چون مجلس نهم در این 
 ساله، 42ش .آقاي ا(» مشی متفاوتی با دولت داشت کرد و خط میزمینه کارشکنی 

تقریباً همان دعواي «: گرایان اما از دید اصول). شاغل، تحصیالت ارتباطات
شد، یعنی  به نظرم برجام ذیل همین تعریف می. گرا بود ها ـ اصول طلب اصالح
سد، طرف مقابل هم اي بر آمدند که برجام به یک نتیجه ها با همین دید می طلب اصالح

 ساله، 38س . آقایم(» دهیم به خاطر برجام گفتند داریم مملکت را از دست می می
  ).شاغل، تحصیالت مهندسی برق

توان از  مسئله مدنظر را می طلب براي القاي صورت درجه موفقیت پویش اصالح
که به  توسط کاربران فضاي مجازي  شده کار گرفته هاي به لحن و شدت برخی کلیدواژه

 ساله، 32ن .خانم ز(» مجلس نهم خیلی افتضاح بود«: اند دریافت این جناح رأي داده
مجلس دهم از این حیث اهمیت داشت که ما دو تا «). شناسی شاغل، تحصیالت روان

ش .خانم س(» بار زمان با یک دولت فاجعه بار را تجربه کرده بودیم، هم مجلس فاجعه
خیلی مجلس خشنی بود مجلس قبلی؛ «). گ و رسانه ساله، شاغل، تحصیالت فرهن26

ز .آقاي ر(» داد ادبیات و فضاي مجلس قبلی درمجموع حداقل به من حس خوبی نمی
  ). ساله، بیکار، تحصیالت رایانه28

حل کلی براي مسئله   بر اساس تشخیص مسئله، راه:یابی حل طراحی راه -4-3-2
از دید : ل یک استنتاج بدیهی بودموردنظر از دید هر دو جناح سیاسی کشور شام

طلبان ترکیب مجلس دهم باید با تغییر محسوس نسبت به مجلس نهم، همسو با  اصالح
گرایان اگر هم ترکیب مجلس دهم  از دید اصول. گرفت دولت و موافق برجام شکل می

بایست از حیث گرایش سیاسی به شکلی باشد  قرار بود ازنظر اشخاص تغییري کند، می
پیشنهاد مشخص هر یک از . رت برقراري موازنه در برابر دولت را داشته باشدکه قد

توجهی داشت که موجب برجسته  حل نیز تشابه قابل جناحین سیاسی براي اجراي راه
ها براي تحقق شرایط  از دید هر یک از آن. در این انتخابات شد» دهی سبک رأي«شدن 



  

  
  

  
 207  ...   سازي براي   نقش فضاي مجازي در چارچوب

صورت کامل به  واداران پدید آید که بهمطلوب مدنظر، الزم بود اجماع نظري میان ه
چون در غیر این صورت به دلیل رقابتی . فهرست پیشنهادي جناح متبوع خود رأي دهند

. یافت آوري افرادي از جناح مخالف افزایش می بودن انتخابات، احتمال رأي
آفرینی فضاي مجازي در  دهی به کانون نقش ترتیب، مباحثات در زمینه سبک رأي این به

  . هاي انتخاباتی مجلس دهم تبدیل شد فصل رقابت
و موجه » دهی فهرستی رأي«سازي روش  فضاي مجازي نقش پررنگی در برجسته

شوندگان از مقاومت  ساختن آن براي مخاطبان داشت؛ اگرچه اظهارات برخی مصاحبه
گرفته در این مورد حکایت دارد، اما از خالل  ها در برابر چارچوب مسلط شکل آن
شود که کاربران تهرانی تحت تأثیر گفتمان اقناعی  ها دریافت می امین اغلب مصاحبهمض

ها در نهایت پیروزي کلی فهرست مدنظر خود را  آن. اند دهی فهرستی قرار گرفته رأي
  :اند مرجح دانسته یا با مبنا قرار دادن آن فهرست، تنها تعدیلی جزئی در آن صورت داده

أي دادن قابل دفاع است ولی شاید نه براي این به نظر من اصل فهرستی ر«
شود همه اعضاي  اما در تهران نمی... آن لیست شاید قابل دفاع نبود. لیست

شان رأي  اي که به یک گرایش داشتم، به همه با نزدیکی. لیست را شناخت
وقتی کسی معتقد به رأي «).  ساله، بیکار، تحصیالت رایانه28ز .آقاي ر(» دادم

گیرد و باید طبق سلیقه  تک را از خود می تی باشد، حق انتخاب تکدادن لیس
جاي ما  کسی که لیست را طراحی کرده عمل کند، بنابراین طراح لیست به

هاي پیشنهادي مورد تأیید و  انتخاب کرده است؛ اما هم تعداد افراد و هم گزینه
 ساله، 42ش .قاي اآ(» ام ها رأي داده اند و با رضایت کامل به آن اعتماد من بوده

  ).شاغل، تحصیالت ارتباطات
دهی فهرستی و  سازي رأي هاي مربوط به موجه نظر از مجموع استدالل صرف

انکار نیست  دهندگان نسبت به آن، این موضوع قابل احساس خوشایند یا ناخوشایند رأي
 گیري از طلبان موفقیت چشمگیري در تحکیم این چارچوب اقناعی با بهره که اصالح
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 واقعاً باید به همه اعضاي آن که ایندر مورد «: اند هاي فضاي مجازي داشته ظرفیت
ها نظر خوبی  خیلی. خیلی مؤثر بود} فضاي مجازي{دادیم یا نه،  ها رأي می فهرست

ها   اما در این مباحثه،ها رأي بدهند نداشتند که بخواهند به چند تا از اعضاي این فهرست
خواستم  من نمی. طور رأي بدهم له خود من هم قانع شدم که اینازجم. واقعاً قانع شدند

به همه اعضاي فهرست امید رأي بدهم اما این اتفاق افتاد و تحت تأثیر فضاي مجازي 
  ). ساله، دانشجو، تحصیالت علوم اجتماعی22ا .خانم ع(» هم بود کامالً

فقط سازي   فرآیند چارچوب:)ترغیب به اقدام( طراحی انگیزشی -4-3-3
شدن در تصمیمات و  متضمن ارائه یک الگوي شناختی نیست بلکه براي مؤثر واقع

راهکار همانند دو . بخشی است رسیدن به مرحله اقدام توسط کنشگران، نیازمند انگیزه
در ارتباط با » ترس از رقیب«جناح در مورد انتخابات مجلس دهم القاي حس 

. ي مجازي بازتاب فراوانی داشته استسرنوشت کلی جامعه و کشور بوده که در فضا
سازي براي طراحی انگیزشی در دستور کار هر دو پویش  در واقع نوعی دوقطبی

طلبان در فضاي  در پویش تبلیغاتی اصالح» تندروي«مفهوم . تبلیغاتی رقیب قرار گرفت
که دولت وقت آن را نمایندگی » اعتدال«خوبی توانست در همنشینی با مفهوم  مجازي به

دهندگان بالقوه جهت پرهیز از رأي به  کرد، برچسب الزم براي انگیزش در رأي می
  . گرایان را فراهم کند اصول

طلبان و سرلیست  گذاري اصالح آقاي محمدرضا عارف، رئیس شوراي سیاست
طلبان تهران در انتخابات مجلس دهم که سابقه معاون اولی  انتخاباتی اصالح

نامه داشت، چند روز پیش از آغاز رسمی رقابت انتخاباتی، جمهور را نیز در کار رئیس
هاي مجازي  توجهی در رسانه در نشستی با جوانان در حسینیه جماران که بازتاب قابل

براي . ها نجات دهند خواهند کشور و نظام را از تندروي طلبان می اصالح«: داشت گفت
، 1394 بهمن 23عارف، (» ماي جز حضور در انتخابات نداری رسیدن به این هدف چاره

دهی  آوري فهرست امید معادل فرصت گرایان، رأي اما از دید اصول). خبرگزاري ایرنا
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شد که در برابر بیگانگان واداده و در مسائل داخلی اهل  کارآمدن افرادي می براي روي
. روي نسبت به امور اساسی کشور همچون معیشت مردم بودند آفرینی و حاشیه جنجال

گرایان پیشینه دوره ششم مجلس شوراي اسالمی  ین زمینه، در پویش تبلیغاتی اصولدر ا
  . شد طلبان داراي اکثریت بودند برجسته می که در آن اصالح

آقاي غالمعلی حداد عادل، نماینده ادوار ششم تا نهم مجلس که ریاست مجلس 
م بود، در یک گرایان در انتخابات مجلس ده هفتم را برعهده داشت و سرلیست اصول

: نشست خبري پنج روز مانده به انتخابات مجلس دهم به این مضمون اشاره کرده است
کنم صداي پاي مجلس ششم در تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم شنیده  احساس می«

خوب است که ملت به یاد آورد آن روزهایی که مجلس ششم در کشور ایجاد . شود می
کم بر مجلس ششم و فضاي کشور بود را در تبلیغات ادبیات جنجالی که حا. کرده بود

  ).، خبرگزاري مهر1394 اسفند 2حداد عادل، (» بینیم انتخاباتی می
  
  کاررفته در فضاي مجازي سازي به  راهبردهاي چارچوب-4-4

 در این  شده ها و دیگر شواهد بررسی ترین بخش از مضمون مصاحبه شاید مهم
کاررفته در فضاي مجازي در  سازي به دهاي چارچوبتحقیق را بتوان در بررسی راهبر

  .هاي انتخاباتی مجلس دهم دانست خالل رقابت
ترین عامل در تمام مراحل طراحی  سازي مهم برجسته: سازي برجسته. 4-4-1

اي  گونه هاي مجازي به رسانه. گانه در فضاي مجازي بوده است هاي سه چارچوب
خابات را در ذهنیت کاربران خود برجسته کنند و این کننده توانستند دستور کار انت اقناع

  : است شده امر در چند سطح با اثرگذاري متفاوت انجام
 اثرگذاري در مورد اصل مشارکت در انتخابات؛+ 

 اثرگذاري در مورد گرایش انتخاباتی به یک جناح؛+ 

 ).فهرستی، انفرادي و ترکیبی(دهی  اثرگذاري در مورد نوع یا سبک رأي+ 
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هاي مختلف  طلبان با استفاده از ابزارهاي فضاي مجازي و با استدالل الحاص
گیري دیگران براي مشارکت در انتخابات شکل  هاي تصمیم کوشیدند به چارچوب می

هاي محبوب در دوره رقابت  براي آشنایی با این تکاپو، توییت زیر که از نمونه. بدهند
 :توجه است ، جالب شدهجناح منتشرانتخاباتی بوده و توسط کاربر هوادار این 

جاي فاطمه آلیا خانم مافی   تالش کنم رأي بدم تا بهکه اینورزي براي من یعنی  سیاست
، 1394رحمتی، (قدر حداقلی  همین. کم ضد زن نیست بره تو مجلس که دست

www.twitter.com.(  
در مورد طلبان صریحاً در مورد اثرگذاري فضاي مجازي بر خود  بسیاري از اصالح

ها به تالش خود براي اقناع دیگران با  اند و حتی برخی از آن انگیزه مشارکت سخن گفته
 چرا باید به دو تا که ایندرباره دلیل «: اند کرده استفاده از امکان فضاي مجازي اشاره

حتی قبل از آنکه کلیپ آقاي . لیست رأي بدهیم، سر این موضوع خیلی بحث کردم
. که به لیست رأي بدهند همین... در تلگرام این کار را کردیم... دخاتمی بیرون بیای

دادم که چرا به نظرم باید به همه لیست رأي بدهیم، یا  معموالً برایشان توضیح می
» حداقل به کسانی رأي بدهیم که در این لیست هستند و بیرون از این لیست رأي ندهیم

البته اتخاذ چنین رویکردي ). رسانه ساله، شاغل، تحصیالت فرهنگ و 26ش .خانم س(
وبیش به همین ترتیب عمل  گرا نیز کم طلبان نداشته و کاربران اصول اختصاص به اصالح

وجود، این پویش هم در افزایش مشارکت در انتخابات تهران و هم در  بااین. اند کرده
ط مشارکت اهالی استان تهران که خ. آوري فهرست امید چشمگیرتر بوده است رأي

هاي پس از انقالب رو به افول  میانگین آن در انتخابات مجلس در نمودار در اغلب سال
با وجود ) 40 و 38: 1395زاده،  شریف( درصد تنزل کرده بود 47 درصد به 61بود و از 

 درصد 50درصدي مشارکت در کل کشور، در این انتخابات رشد کرده و به  کاهش دو
کننده به انتخابات مجلس دهم   هزار شرکت600که حدود  همچنین درحالی. رسید
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ها از حق رأي خود از  دهد که میزان استفاده تهرانی  بود، آمار نشان می شده اضافه
  . افزایش یافت12,5به ) 85 و 84: 1395زاده،  شریف: نک به( نفر 11میانگین 

 را دهی  برخی پژوهشگران ترغیب به رأي:سازي زمینه سازي یا پیش  آماده-4-4-2
گیرد اما  ها در زمینه آن در بلندمدت شکل می دانند که تأثیر رسانه ازجمله مواردي می

در مورد کشاکش ). 91: 1394حبیب زاده ملکی، (کند  مدت ایجاد می اثري کوتاه
طلبان براي شکل دادن به مجلسی مناسب با منویات خود، از  گرایان و اصالح اصول
ترین مسائل روز کشور یعنی  ، یکی از مهم1394د  اسفن7ها پیش از انتخابات  مدت

بندي شد و   در قالب نمادین برجام ـ نابرجام صورت5+1اي ایران و گروه  توافق هسته
سعید حجاریان، محقق و فعال سیاسی . طلبان بود در این زمینه ابتکار عمل با اصالح

کار رسمی  ازبهطلب، مدتی پس از برگزاري انتخابات مجلس دهم و پیش از آغ اصالح
از دید وي حتی انتخاب رئیس مجلس از میان . آن از این راهبرد تبلیغاتی پرده برداشت

: شوند بالموضوع بود طلب شناخته می گرا و اصالح عنوان اصول یکی از دونفري که به
رو بودیم تا  بندي برجامیان و نابرجامیان روبه ما در این انتخابات بیشتر با تقسیم«

طلبان  گرا به اصالح بندي، عقالي اصول با چنین دسته. گرایان ان و اصولطلب اصالح
گرایان در  که شاکله لیست اصول گرایش پیدا کردند و نابرجامیان ضعیف شدند؛ درحالی

من معتقدم مجلس آینده دو فراکسیون خواهد داشت، برجامیان و ... تهران نابرجامی بود
 و الریجانی بحث در مورد دو نفر است که هر بحث در مورد ریاست عارف. نابرجامیان

ها داخلی فراکسیون برجامیان   آنيدو در داخل یک فراکسیون قرار دارند و هر دو
حجاریان، (» تواند تبدیل به یک رقابت شود بنابراین این مسئله نمی. شوند محسوب می

  ).1395 اردیبهشت 11: روزنامه اعتماد
ر پایه شواهد تجربی متعدد در این تحقیق، ب. دهی سازي و سرنخ  ساده-4-4-3

  استنباط نویسندگان آن است که این راهبرد از دو طریق در انتخابات مجلس دهم انجام
هاي ساده  ایجاد دستور کار انتخابات از طریق تقلیل مسائل به دوقطبی: یکم.  استشده
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: دوم.  تندرو و مانند آنرو ـ همچون انقالبی ـ غیرانقالبی، برجامیان ـ نابرجامیان، میانه
مسئله و تأکید بر  هاي مرجع براي تحکیم صورت آفرینی رهبران عقاید و گروه نقش

  .دهی فهرستی و غیره هایی همچون رأي حل راه
گرا، در  مجلس نهم با دارا بودن اکثریت اصول. دهی زدایی و قالب  بافت-4-4-4

 تعریف شد که 94 اسفند 7خابات مسئله انت طلبان بخشی از صورت حالی از دید اصالح
گرا، در عرض چند دقیقه به  بر خالف برخی اظهارات و اقدامات چند نماینده اصول

) 1394 مهر 19( رأي مثبت داد و کلیات طرح برجام 5+1توافقنامه برجام میان ایران و 
با وجود مخالفت شدید برخی نیروهاي اجتماعی و ) 1394 مهر 21(و جزئیات آن 

در واقع مناقشات چند تن از نمایندگان . در همین دوره به تصویب رسیده بودسیاسی، 
و نیز در » کمیسیون ویژه برجام«اي که در قالب  مجلس نهم در موضوع توافق هسته

گیري براي تصویب این طرح صورت گرفت از بافت  صحن علنی مجلس هنگام رأي
 رأي مخالف بود جدا 59ها با کلی که در آن قرار داشت و نتیجه آن تصویب برجام تن

قرار گرفتن برخی از . شده و به کلیت ترکیب سیاسی مجلس نهم نسبت داده شد
گرایان در تهران  هاي نامدار مخالف تصویب برجام در فهرست انتخاباتی اصول چهره

  .موجب تصلب تصویر نابرجامی از کل این فهرست شد
  
  بندي کنشگر و ترجیحات او  چارچوب-4-5

اي  هاي رسانه کننده پیام صورت آگاهانه یا ناآگاهانه دریافت ان اجتماعی بهکنشگر
وبیش از مجراي تجربه و  گیرند کم ها می هستند و تصمیماتی که در پیامد این پیام

سازي  از همین روست که یک فرآیند چارچوب. گذرد ها می ترجیحات فردي آن
  .ادي را در مخاطبان برانگیزدتواند اثرات مختلف و حتی متض اي مشخص می رسانه

 افراد با توجه به تجربیات : تفاوت در حوزه الگوي کاربري فضاي مجازي-4-5-1
. دهند خود در فضاي مجازي نیز یک رشته ترجیحات را براي خود مالك عمل قرار می
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اي در فضاي مجازي  توان در تفکیک و تمایز میان منابع رسانه براي نمونه این امر را می
هاي خبري  دهم، سایت من سایت را ترجیح می«: وجو کرد ها جست مقام اعتماد به آندر 

 یک فرد بخواهد که اینچیزي هست، تا  ها یک دانم پشت این ـ تحقیقی را، حداقل می
 ). ساله، شاغل، تحصیالت مهندسی برق38س . م آقاي(» یک مطلب بگذارد در تلگرام

شوندگان   اغلب مصاحبه:ي مجازيه سیاسی در فضاث رغبت به مباح-4-5-2
هاي  اند که بحث رودررو پیرامون مباحث سیاسی و انتخاباتی را بر مباحثه در شبکه گفته

اند  دهند، اما هر دو گروه در این زمینه به دالیلی ارجاع داده اجتماعی مجازي ترجیح می
طورکلی و  شوندگان به مثالً برخی مصاحبه. که گاه متأثر از مالحظات شخصی آنهاست

کالً حضوري را «:  خصوصیات فردي چنین سبکی دارنددلیلدر مورد همه مسائل به 
با دوستان و خانواده هم بیشتر حضوري در مورد مسائل سیاسی . دهم ترجیح می
 ساله 32ن .خانم ز(» البته این فقط در مورد مسائل سیاسی نیست. کنم صحبت می

 دیگري که احساس ناامنی را علت اصلی عدم یا نمونه). شناسی شاغل، تحصیالت روان
هاي شخصی و امنیت و  یک مقداریش هم بحث«: کند استقبال از مباحثه مجازي ذکر می

» کنیم کم احساس ناامنی می هاي سیاسی در فضاي مجازي یک ها هست؛ در بحث این
یل که برخی دیگر به دل ؛ درحالی)شناسی شاغل، تحصیالت روان.  ساله31س . م آقاي(

وگوي رودررو بهتر  خصوصیات فردي مباحثه در فضاي مجازي را در مقایسه با گفت
 تأثیر باوجودتر است؛ چون  من بشخصه معتقدم مباحثه مجازي بهتر و آسان«: دانند می

کمتري که نسبت به ارتباط حضوري و چهره به چهره دارد، از هیجان کمتري برخوردار 
اي از  برد و برخالف مباحثه حضوري نکته  باال میاست و به همین دلیل حضور ذهن را

  ). ساله، شاغل، تحصیالت ارتباطات42ش .آقاي ا(» افتد قلم نمی
 با وجود همه تأکیدهاي تبلیغاتی بر رأي :دهی  تمایز در مسئله سبک رأي-4-5-3

اند در نهایت سبک دیگري را  شوندگان گفته دادن به شکل فهرستی، بخشی از مصاحبه
ها نیز  آن. اند یا با وجود پیروي از این سبک اکنون مایل به تجدیدنظر هستند دادهترجیح 
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باالخره هر آدمی متر و معیاري دارد «: اند در این مورد به مالحظات شخصی ارجاع داده
... ها دستم نیست تک آدم گیري تک من بشخصه متري براي اندازه. سنجد که با آن می

شناختم و  هاي بیشتر دیگري را هم می بودم در سیاست، آدمتري  شاید اگر من آدم دقیق
 ساله، بیکار، 28ز .آقاي ر(» شد در این دو لیست جایی می کردم و جابه جایگزین می

  ).تحصیالت رایانه
  
  سازي تعاملی  الگوي چارچوب-4-6

سازي فضاي مجازي در رابطه با موضوعی چون انتخابات  وقتی از نقش چارچوب
. شود سازي در ذهن ترسیم می چارچوب» الگوي تعاملی«، بنا به تعریف، گوییم سخن می

همه نباید در این زمینه اغراق کرد و تصورات انتزاعی داشت؛ زیرا الگوي واقعی  بااین
گیرد در گرو الگوي کاربري و مدل مصرفی  سازي که در میدان عمل شکل می چارچوب

ربران معدودي که همواره حضوري فعال جدا از کا. گیرند است که کاربران در پیش می
ها نشانگر رابطه تعاملی  و در تعامل با دیگران در فضاي مجازي دارند، مضامین مصاحبه

در اینجا به دو نمونه . اند سازي کاربران فضاي مجازي با فرآیندهاي چارچوب
  :کنیم دست اشاره می ازاین

اي، افراد اغلب  سانهسازي ر  در فرآیند چارچوب: در معرض قرارگیري-4-6-1
مند هستند یا با آن موافقت  دهند که به آن عالقه خود را در معرض مطالبی قرار می

 ,Kalathil & Boas, 2001(گویند  می» گذاري انتخابی در معرض«دارند؛ به این پدیده 

www.firstmonday.org .(ها در این تحقیق مصاحبه  اما کاربران فضاي مجازي که با آن
اي جریان رقیب در الگوي کاربري خود  ه استفاده ـ حتی مستمر ـ از منابع رسانهشده، ب
گرا هستند، اما  کنم اصول بیشتر کسانی که من دنبالشان می«: براي نمونه. اند کرده اشاره

کنم؛  طلب هم استفاده می ها از چند منبع اصالح طلب براي دریافت اخبار موثق اصالح
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ا .آقاي ا(» دانم  جو توییتر را هم اصالحاتی می،و اصالحات رادی ومثل پویش اصالحات
  ). ساله، شاغل، تحصیالت حقوق22

 مقاومت تفسیري به زبان ساده به معناي امکانی براي : مقاومت تفسیري-4-6-2
ها تعریف متفاوت  مخاطب است که در برابر قدرت تعریف و القاي معنا توسط رسانه

اذعان ). 256: 1391کروتی و هوینس، ( ارائه کند ها یا مخالف خود را نسبت به آن
خود «دهنده نوعی رویکرد  دهی فهرستی نشان اشتباه یا پشیمانی از سبک رأي صریح به

همچنین عملکرد انتخابی افراد در زمینه در معرض . در این موضوع است» انتقادي
؛ زیرا اجازه شود قرارگیري نیز خود شاهدي بر مقاومت تفسیري غیرمستقیم تلقی می

  .دهد شدن را نمی اي و کانالیزه انحصار منابع رسانه
  
  سازي  کارکردها و پیامدهاي کالن فضاي مجازي در چارچوب-4-7

براي نمونه از دید . بینانه و بدبینانه وجود دارد در این زمینه دو دیدگاه خوش
او .  داردکاستلز کاربرد فضاي مجازي تأثیر مستقیمی بر روابط و مناسبات سیاسی

» فناوري آزادي«اینترنت را که توانسته فرهنگ خودمختاري را تحکیم کند و ارتقا دهد، 
بین  پردازان مانند او خوش اما بسیاري از نظریه). 198: 1393کاستلز، (نامیده است 

کنند، بلکه نگاهی محتاط  نیستند و تحقیقات تجربی نیز لزوماً دیدگاه او را تأیید نمی
  .رنددا عرضه می

بینان،  ترین ادعاهاي خوش  یکی از مهم: جامعه مدنی و حوزه عمومی-4-7-1
. است» جامعه مدنی مجازي«گیري حوزه عمومی و  تبدیل اینترنت به فضایی براي شکل

هاي اجتماعی دیجیتال فراهم آورنده ابزارهاي اساسیِ بسیج،  از دید کاستلز شبکه
: 1393کاستلز، (گیري شهروندان هستند  ماندیشی، هماهنگی و تصمی سازماندهی، هم

دهد که، با وجود فراهم  آمده نشان می دست اما شواهدي که در این تحقیق به). 194
فرد در فضاي مجازي براي تقویت جامعه مدنی و حوزه  شدن برخی امکانات منحصربه
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 مجازي اوالً نسبت به اصلِ ترجیح مباحثه: روست عمومی، این امر با مشکالتی نیز روبه
شوندگان ترجیح  اغلب مصاحبه. هاي متنوع وجود دارد تردیدهاي جدي و با استدالل

ثانیاً شبکه اجتماعی . رو با دیگران در میان بگذارند دهند نظرات سیاسی را روبه می
ها در فضاي مجازي نیز اغلب با کسانی چون  دهد که آن شوندگان نشان می مصاحبه

ارتباط صمیمانه داشته و با همین افراد به طرح مباحث خانواده، دوستان و همکاران 
گذاري کاربران فضاي مجازي به اموري  اي از وقت ثالثاً بخش عمده. پردازند سیاسی می

هاي جدي در حوزه  گذرد، نه اخبار و تحلیل در ارتباط با عالئق شخصی یا سرگرمی می
  .امور عمومی

ارهایی را فراهم نموده تا  فضاي مجازي ابز: خودمختاري شهروندي-4-7-2
هاي اصلی مقاومت کرده و  سازي جریان رسانه شهروندان بتوانند در برابر چارچوب

 متفاوت خود را بیان کنند و حتی با يها ها و ایده  تحلیل،هاي اجتماعی ویژه در شبکه به
استفاده از امکان هویت مجازي و آزادي عملی که در جهان مجازي ممکن شده، 

. اي دیگر و بدون مالحظات معمول در فضاي حقیقی، کنش داشته باشند گونه به
هاي شخصی برخی سیاستمداران و نامزدهاي انتخاباتی در اینترنت یا  سایت وب

 شهروندان را از امکان ارتباط مستقیم با این ،ها هاي تلگرامی یا حساب توییتر آن کانال
اند که کاربر دائمی چنین  یز گفتهشوندگان ن برخی مصاحبه. کند افراد برخوردار می

هاي  البته نوع رابطه کاربران با رسانه. کم به آن مراجعه دارند صفحاتی هستند یا دست
گیري از امکانات  ها از میزان تعاملی بودن و بهره مجازي در گرو تعریفی است که آن

نوبه خود از  دهد که اغلب به شونده نشان می اظهارات افراد مصاحبه. بالقوه آن دارند
اند و به این  اي مجازي براي مشارکت فعال در انتخابات استفاده کرده ابزارهاي رسانه

هایی مثل انتشار  دهندگان از راه رأي. اند سازي نقش آفریده وسیله در فرآیند چارچوب
هاي  هاي دیگران، توصیه فهرست مدنظر خود، کنش نظرات خود، بازنشر اخبار و تحلیل

وبیش در بازتولید  ها، کم د تغییر عکس پروفایل، مباحثه با دیگران و مانند ایننمادین مانن
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و » مقاومت تفسیري«اگر آنچه در باب . اند ها مشارکت داشته چارچوب
توجهی از  شود را نیز به این مجموعه بیفزاییم، نقش قابل گفته می» گذاري درمعرض«

اي به این شکل  ه در هیچ دورهآید ک سازي به دست می مشارکت در فرآیند چارچوب
  .واسطه هیچ رسانه دیگري نیز با این کیفیت قابل انجام نیست سابقه نداشته و به

 فعالیت در فضاي مجازي چندان : شهروندي مجازي و استعمار مجازي-4-7-3
دهندگان در انتخابات مجلس دهم  بسیاري از رأي. در قیدوبند مرزهاي جغرافیایی نیست

اگرچه اغلب . اند هاي فرامرزي و بیگانه بوده مصاحبه شده کاربر رسانهها  که با آن
واسطه آموزش نابسنده و عدم تسلط به زبان خارجی پیوندهاي اندکی  کاربران ایرانی به

هاي جریان اصلی به زبان انگلیسی یا عربی دارند، اما ارائه زبان فارسی از سوي  با رسانه
اي جهان و منطقه و فعالیت بخشی از اپوزیسیون  هاي معتبر رسانه بسیاري از شبکه

سیاسی کشور در وراي مرزهاي جغرافیایی ایران که مطالب خود را به زبان فارسی 
هاي عمده در  بررسی تحلیلی پیام. کنند این امر را تسهیل نموده است منتشر می

گان نشان شوند هاي فرامرزي و بیگانه در فضاي مجازي در کنار اظهارات مصاحبه رسانه
سازي گفتمان اقناعی  اي به تقویت و بازتولید چارچوب دهد که این جریان رسانه می

 یعنی چهار روز 94 اسفند 3براي نمونه در . طلبان کمک بیشتري کرده است اصالح
مانده به برگزاري انتخابات، یورونیوز اخبار روز خود از ایران را با این تیتر در 

تندروها در جلسات سري خود تصمیماتی «: ده استسایت فارسی برجسته کر وب
گونه پوشش داده  سی نیز در همین روز، اخبار انتخابات ایران را این.بی.بی. »اند گرفته
ها در  همه در مورد نقش این رسانه بااین. »تندي تندروها از هراس شکست است«: است
ات کاربران نشان اظهار. دهندگان نباید اغراق کرد هاي رأي دهی به چارچوب شکل

اي، اغلب  ها برابر نیست و این منابع رسانه دهد که میزان اعتمادشان به این رسانه می
عنوان  جانبه و حتی به هاي موازي و بدیل براي دست یافتن به اطالعاتی همه مثابه راه به

ی زدای تحلیل در این مورد حساسیت اما نکته قابل. گیرند سرگرمی مورد استفاده قرار می
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: هاست که در دو قالب بروز کرده است ساز این رسانه نسبت به القائات چارچوب
احساس عدم تعارض میان منافع «و »  از این منابع شدهاطمینان به وثاقت مطالب منتشر«

  .»بیگانگان با مصالح ملی
 
  هاي مرجع  نقش رهبران عقاید و گروه-4-8

گیري شهروندان همواره در  صمیمهاي مرجع بر ت اثرگذاري رهبران عقاید و گروه
شناسی اجتماعی مطرح بوده و از زوایاي مختلفی  شناسی و روان نوشتگان جامعه

هاي اجتماعی نیز  برخالف برخی تصورات، در مورد شبکه. موردبحث قرار گرفته است
زیرا از . آفرینی رهبران عقیده، افراد پرنفوذ و بازیگران کلیدي همچنان مطرح است نقش
هاي  گروه. شود گیري ناشی می  مردم به سرمشق و داشتن چارچوب براي تصمیمنیاز

اوالً هنجارها، «: شود مرجع دو کارکرد عمده دارند که در فضاي مجازي نیز دیده می
اصطالح کارکرد هنجاري  کنند و به ها و باورهایی را به دیگران القا می ها، ارزش رویه

دهند که کنش و نگرش  رهایی در اختیار کنشگران قرار میدارند؛ ثانیاً استانداردها و معیا
» کنند اي و تطبیقی ایفا می زنند و اصطالحاً کارکرد مقایسه ها محک می خود را با آن

  ).150: 1381سروستانی و هاشمی، (
هاي مرجع و رهبران عقاید  شوندگان به اثرپذیري خود از گروه بسیاري از مصاحبه

ها ممکن است در برخی موارد نقش مرجع منفی را  این افراد یا گروهالبته . اند کرده اشاره
براي طرفداران جناح مقابل خود ایفا کرده باشند یا به شکل کامل و تام براي مخاطبان 

سازي در فضاي مجازي نیز گاهی به شکل  اما فرآیند چارچوب. خود سرمشق نباشند
جوري  طیف وسیعی از مردم این«: ست ا شده غیرمستقیم و از طریق رهبران عقاید انجام

شان آقاي خاتمی است  مثالً بخشی از نخبگان الگوي. تنها عامه مردم گیرند، نه تصمیم می
عده زیادي ... کنند جوري گفته، دیگر مصمم عمل می بینند آقاي خاتمی این و وقتی می
آقاي (» ر استجوري گفته، برایشان مؤث ها وقتی بگویند آقاي خاتمی این کرده از تحصیل

دهند که  هرچند شواهد نشان می).  ساله، شاغل، تحصیالت علوم اجتماعی50ب .ر
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سازي مطلق و تام نبوده است اما وي نقش  اثرگذاري آقاي خاتمی در چارچوب
نمونه آن ساخت و پخش . هاي مرجع داشته است اي حتی بر سایر گروه کننده تعیین

هاي محبوب فرهنگی، هنري،  ها چهره  که در آنهایی در فضاي مجازي بود گسترده پیام
در پیام انتخاباتی آقاي خاتمی، پشتیبانی » کنم تَکرار می«با الهام از عبارت ... ورزشی و

  .کردند خود از فهرست مورد تأیید وي را اعالم می
  
  سازي  اثرات شناختی، انگیزشی و رفتاري فضاي مجازي در چارچوب-4-9

کنیم، بدیهی است که  سازي در مورد انتخابات می وبکه سخن از چارچ هنگامی
نتیجه آن باید به یک کنش و رفتار بیانجامد؛ حتی اگر آن نتیجه تصمیم به شرکت 
. نکردن در انتخابات باشد، زیرا عدم مشارکت را نیز باید یک کنش سیاسی بشمار آورد

تنها عامل مؤثر بر  ها نه هاي شناختی باید گفت که این چارچوب اما در مورد چارچوب
 - برخی مصاحبه. توانند نقش خود را ایفا کنند تنهایی می دهندگان هستند و نه به رأي

بخش و  اند که ترغیب به مشارکت لزوماً از طریق فرآیندهاي آگاهی کرده شوندگان اشاره
از «: نشده بلکه گاه از طریق تهییج عواطف محقق شده است با استدالل منطقی انجام

ها را از دور و اطرافیانم  آدمی مثل خودم که اطالعات سیاسی چندانی ندارم و دادهمنظر 
یعنی انتخاباتی بود که همه بیشتر از بقیه . انگیز بود  براي من یک مسئله هیجان،گیرم می

 ساله، دانشجو، تحصیالت 24ب .خانم س(» به آن توجه کردند) ها( انتخابات
  ).شناسی روان

یق عواطف و هیجانات از موضوعاتی است که برخی سازي از طر چارچوب
ساز  براي مثال نتایج یک تحقیق در اثرات چارچوب. اند محققان بر آن تمرکز کرده

تواند بر روي دسترسی به اطالعات،  ترس و خشم می«دهد که  احساسات نشان می
 ,Nabi(» وجوي اطالعات موردنظر و ترجیحات سیاسی تأثیر بسزایی داشته باشد جست

هاي اجتماعی  گونه که تحقیقات دیگر در مورد اثر رسانه درمجموع همان). 224 :2003
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توان گفت فضاي مجازي توانسته حس  د، مینده مجازي بر مشارکت سیاسی نشان می
نفس و اثربخشی سیاسی را، که یکی از ارکان مشارکت سیاسی در شهروندان  اعتمادبه

  ).70ـ68: 1395گران، عبداللهی نژاد و دی(است، برانگیزد 
  
   الگوي مصرف و اعتماد به فضاي مجازي-4-10

اي یک عامل مهم در تعیین دامنه اثرپذیري  میزان و نوع کاربري در مورد هر رسانه
ها و ترجیحات مخاطب در کنار اعتمادي که به منبع  همچنین عالقه. مخاطب از آن است

به دلیل ویژگی برجسته . کند خص میاي دارد حد دیگري از این اثرپذیري را مش رسانه
سازي بیش از هر رسانه  در مورد فضاي مجازي، فرآیند چارچوب» تعاملی بودن«

اي در  الگوي مصرف رسانه. دیگري به مدل مصرف و میزان اعتماد کاربران وابسته است
تواند نتایج  سازي، می فضاي مجازي در ترکیب با هر عامل دیگر در فرآیند چارچوب

دهد که جایگاه فضاي مجازي در سبد  هاي این تحقیق نشان می یافته. تی رقم بزندمتفاو
یعنی یا بر همه . است» انحصاري«یا » ترجیحی«شوندگان  اي مصاحبه مصرف رسانه

البته در مورد . اي آنهاست اي دیگر برتري دارد و یا تنها منبع رسانه منابع رسانه
  مجازي و اعتمادي که به اخبار و مطالب منتشرهاي گیري از ویژگی تعاملی رسانه بهره
در این زمینه نیز . روست تنوعی چشمگیر را شاهدیم  در این فضا با آن روبهشده
شوندگان به رشد کمی استفاده  هاي انتخاباتی، اغلب مصاحبه زمان با فصل رقابت هم

 در اغلب دهد که اند اما بررسی ما نشان می کرده خود و تحول کیفی حضورشان اشاره
اوقات و در مورد غالب افراد، فضاي مجازي در امور سیاسی بیشتر مجرایی است براي 

اي را تقویت  هاي متفاوت که احساس برابري رسانه دریافت سریع اخبار و تحلیل
  .کند می
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  گیري بحث و نتیجه. 5
ها و کشف روابط و ترکیب مضامین مربوط به  با توجه به تفسیر مضامین داده

توان به این دو  سازي فضاي مجازي در انتخابات مجلس دهم، اکنون می وبچارچ
دهندگان در این  گیري رأي هایی در تصمیم پرسش بنیادي پاسخ داد که چه چارچوب

  اند؟ ها چگونه چنین نقشی را ایفا نموده اند؟ و این چارچوب انتخابات نقش داشته
برداري شده اما سهم عمده  رهسازي به در مقام عمل از هر چهار راهبرد چارچوب

طلبان در هر سه حوزه  پویش تبلیغاتی اصالح. سازي تعلق دارد در این میان به برجسته
دهی  نوع رأي«و » گرایش انتخاباتی به یک جناح«، »اصل مشارکت در انتخابات«
سازي فضاي  البته چارچوب. تر از رقیب بوده است موفق» )فهرستی، انفرادي و ترکیبی(

ي صرفاً یک فرآیند شناختی و نگرشی نبوده بلکه چاشنی انگیزشی به ثمربخشی مجاز
  .آن کمک کرده است
گیري نوعی حوزه  شود شکل بینی یا بدبینی، آنچه در عمل دیده می فارغ از خوش

عمومی، ولو ضعیف یا رقیق و افزایش خودمختاري کاربران فضاي مجازي است که در 
گذاري   تفسیري و رویکرد بازتر در مورد درمعرضقالب تقویت فرآیندهاي مقاومت

طلب  پدیده شهروندي مجازي نیز بیشتر در مورد شهروندان اصالح.  است شده شناسایی
ها در این مورد همسان نیست و  شود؛ اگرچه میزان اعتماد و نوع استفاده آن دیده می

  .ها خود تفسیر دیگري از معناي این مقوله دارند آن
سازانه فضاي مجازي در این انتخابات ناشی از  ت چارچوببخشی از اثرا

دهندگان از  گیري رأي اگرچه بهره. هاي مرجع است آفرینی رهبران عقاید و گروه نقش
   تقویت،واسطه فضاي مجازي هاي رهبران عقاید یکسان و یکدست نیست اما به سرمشق

زي با وجود هاي مجا در مورد الگوي مصرف رسانه. یافته است  و توسعهشده
شود، تمایل غالب  هاي شکلی که میان هواداران دو جناح سیاسی دیده می مشابهت

» جاي به«یا » در کنار«اي  مثابه یک مجراي رسانه کاربران به استفاده از فضاي مجازي به
  .هاي رسمی و مکتوب چشمگیرتر است رسانه



 
 
 
 
 
 
 

  1398، پاییز 19هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      222

رانش که در مورد گانه دیوید اسنو و همکا سازي سه رسد مدل چارچوب به نظر می
 است قابلیت تبیین باالیی براي مدل  شده هاي نوین اجتماعی مطرح سازي جنبش هویت

هاي رقیب دو  پویش. سازي فضاي مجازي در انتخابات مجلس دهم دارد چارچوب
مهار دولت؛ / مسئله همراهی  صورت) 1(گرا با نشان دادن  طلب و اصول جناح اصالح

ترغیب به اقدام بر پایه ساخت ) 3(هی فهرستی و د حل آن یعنی رأي راه) 2(
رو یا انقالبی ـ غیرانقالبی براي کاربران فضاي مجازي  هاي تندرو ـ میانه دوقطبی

واسطه  سازي به توان مدل فرآیندي چارچوب ترتیب، می این به .اند سازي نموده چارچوب
 :فضاي مجازي در انتخابات مجلس دهم را چنین ترسیم نمود
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  بعمنا
 ثانیه:  تهران، پرویز علوي:، ترجمهامپریالیسم سایبر). 1385. ( ابو، بوسا. 

 هاي هویت؛ فرآیندهاي طراحی و ساخت اجتماعی  میدان«). 1387. (اسنو، دیوید و دیگران
 :، ترجمههاي نوین اجتماعی جنبش ،در الرنا، انریک و دیگران» ها هویت جنبش

 .پژوهشکده مطالعات راهبردي: هران ت،سیدمحمدکمال سروریان و علی صبحدل

 هاي تحقیق کمی و کیفی در علوم  انی پارادایمی روشمب). 1390. (ایمان، محمدتقی
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:  قم،انسانی

 هاشم آقابیگ:، ترجمهکمیت و کیفیت در تحقیقات اجتماعی). 1389. (برایمن، آلن   
 .شناسان جامعه:  تهران،پوري
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